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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 

Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, 

Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, e 

Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da 

Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta, pelo Senhor Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, o Senhor Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 

vinte e três, de reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. -----------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente. ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------- ANTES ORDEM DO DIA ------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  

O Senhor Vice-Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -----------------------------------  

Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina, S.A – Protocolo para o Estabelecimento das Bases de 

Cooperação Técnica e Financeira – para reposição das condições de ambiente natural 

pela recuperação e proteção dos sistemas costeiros na área de intervenção de Santo 

André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------  

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS -  

ASSUNTO: Resposta Ministerial – Situação na Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Litoral Alentejano -------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da resposta do Gabinete do Ministério de Saúde à pergunta 

formulada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sobre a situação na 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. ------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL  ------------  

ASSUNTO: Relatório de Atividades e Prestação de Contas do ano de 2012. -----------------  

LOCALIZAÇÃO: Setúbal --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2013-07-04                                                                                                        Pág. 2 

TOMAR CONHECIMENTO do Relatório de Atividades e Prestação de Contas da 

Associação de Municípios da Região de Setúbal referente ao ano de 2012, conforme CD em 

anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS---------------------------------  

ASSUNTO: Isenção do pagamento de taxas da licença especial de ruído  ---------------------  

LOCALIZAÇÃO: S. Domingos -------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Cultura e Desporto ----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a isenção do pagamento de taxas de licenciamento especial de ruído 

relativo à realização das Festas de S. Domingos nos dias 09 e 10 de agosto de 2013, 

organizadas pela Junta de Freguesia de S. Domingos em parceria com o Grupo animação 

Cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com o pedido efetuado pela Junta de Freguesia de 

S. Domingos em anexo; ------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: 1 – Nos termos do nº 4 do artigo 6º do Regulamento Municipal de Taxas em 

vigor na área do Município, podem ser isentas ou beneficiar da sua redução em 50% do 

pagamento de taxas, as Autarquias Locais e suas associações. ---------------------------------------  

2 – De acordo com o artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual. ------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: OS CHAPARROS BTT TEAM ASSOCIAÇÃO ----------------------------------  

ASSUNTO: 6ª Santiago – Lagoa de Santo André ---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 38.1.5 com Informação nº 60/2013 do Serviço Municipal 

de Desporto da Divisão de Cultura e Desporto. ---------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Que se ratifique o ato administrativo de autorização de isenção do pagamento 

de taxas de licenciamento de prova desportiva relativo à realização da “6ª Santiago –Lagoa de 

Santo André” no dia 30 de junho de 2013, praticado pelo Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Álvaro Beijinha, em 28 de junho de 2013. -------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1. De acordo com o pedido efetuado pela Associação enquanto 

entidade organizadora do evento; -------------------------------------------------------------------------  

2. Considerando a importância que a Associação “Os Chaparros BTT TEAM Associação”tem 

revelado na dinamização e promoção da atividade desportiva, nomeadamente BTT, 

constituindo um elemento de importância significativa no processo de desenvolvimento 

sustentado do Município de Santiago do Cacém; -------------------------------------------------------  

3. Este tipo de eventos são importantes para a região e instituição que os desenvolve, dando 

notoriedade, reconhecimento e uma oportunidade única de promover o turismo da nossa 

região. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: 1. Nos termos do nº 2 do artigo 6º do Regulamento Municipal de Taxas em vigor 

na área do Município, a Câmara Municipal pode isentar o pagamento de taxas.-------------------  

2. Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 68 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua 

redação atual, que dispõe que os atos da competência da Câmara podem ser praticados pelo 

Presidente da Câmara sempre que o exijam circunstâncias excecionais e urgentes, ficando os 

mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, pelo que no 

caso ora em apreciação se verifique os pressupostos associados à verificação de circunstâncias 

excecionais e urgentes.  -------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua 

redação atual.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de Proteção 

Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 26,77 € (vinte e seis euros e 

setenta e sete cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da Associação Humanitária 

de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. -----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Reabilitação Urbana de S. Francisco – SETOR B - Revisão de Preços 

Definitiva e Atualização da Conta Final  --------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra ---------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero cinco de dois mil e onze e 

informação número sessenta e cinco de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e 

Equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um: Aprovar a revisão de preços definitiva no valor total de 4.331,50€ 

acrescido de IVA, cujo valor a faturar é de 43,03€, acrescido de IVA (2,58€), que perfaz um 

total de 45,61€ (quarenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos) correspondente ao 

diferencial em relação á revisão já faturada. -------------------------------------------------------------  

Dois: Aprovar a atualização da conta final da empreitada, para posterior envio ao empreiteiro, 

de acordo com o n.º 1 do artigo 401.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------  

 

Documento que serão dados como reproduzidos em ata. ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Fato: – A conta final da empreitada, auto de trabalhos a menos e 

revisão de preços provisória foi aprovada por deliberação de câmara de 17.01.2013.  ------------  

O cálculo atual da revisão de preços é definitivo em virtude de se encontrarem publicados os 

todos os índices referentes aos meses da empreitada. --------------------------------------------------  

O cálculo é referente aos autos de 1 a 10 e auto 1 do adicional. --------------------------------------  

A faturação deverá ser conforme previsto em PPI (Arranjos Exteriores e Arruamentos), com o 

objetivo 3.3.1.1.2, projeto 2002/173 correspondendo a um valor de 45,61€ (quarenta e cinco 

euros e sessenta e um cêntimos), IVA incluído;---------------------------------------------------------  

De Direito: Art.ºs 382º, 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro. ---------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Reabilitação Urbana de S. Francisco – SETOR D – Conta Final - Revisão de 

Preços Provisória  ------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra ---------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e nove e informação número 

sessenta e seis de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. --------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um: Aprovar o auto n.º 1 de trabalhos a menos no valor total de 8.055,95€, 

acrescido de IVA que perfaz um total de 8.458,75€ (oito mil quatrocentos e cinquenta e oito 

euros e setenta e cinco cêntimos), que se junta em anexo. ---------------------------------------------  

Dois: Aprovar a revisão de preços provisória no valor total de 9.710,48€ acrescido de IVA, 

cujo valor a faturar é de 288,48€, acrescido de IVA (17,31 €), que perfaz um total de 305,79 € 

(trezentos e cinco euros e setenta e nove cêntimos) correspondente ao diferencial em relação á 

revisão já faturada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Três: Aprovar a conta final da empreitada, para posterior envio ao empreiteiro, de acordo com 

o n.º 1 do artigo 401.º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

Documentos que serão dados como reproduzidos em ata. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FATO: Um – O cálculo atual da revisão de preços é provisório em 

virtude de apenas se encontrarem publicados os índices referentes aos meses até 

dezembro/2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O cálculo é referente aos autos de 1 a 7 e auto 1 do adicional referente a erros e omissões. -----  

Os trabalhos a menos são referentes a erros de medição. ----------------------------------------------  

A faturação deverá ser conforme previsto em PPI (Arranjos Exteriores e Arruamentos), com o 

objetivo 3.3.1.1.2, projeto 2002/173 correspondendo a um valor de 305,79€ (trezentos e cinco 

euros e setenta e nove cêntimos), IVA incluído; --------------------------------------------------------  

DE DIREITO: Art.ºs 382º, 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo decreto-lei 18/2008, de 29 de janeiro. --------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------------   

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viatura ----------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de Proteção 

Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 994,58 € (novecentos e 

noventa e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 

da Associação Humanitária de Bombeiros Misto de Santiago do Cacém. --------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. -----------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A 

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA 

VICENTINA, S.A.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Protocolo para o Estabelecimento das Bases de Cooperação Técnica e 

Financeira – para reposição das condições de ambiente natural pela recuperação e 

proteção dos sistemas costeiros na área de intervenção de Santo André -----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lagoa de Santo André, freguesia de Santo André ------------------------------  

REFERÊNCIA: Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Estudo Urbanístico n.º 

3/2013 - Processo n.º 27/2013/3/0-------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovação da minuta de Protocolo para o Estabelecimento das Bases de 

Cooperação Técnica e Financeira, para reposição das condições de ambiente natural pela 

recuperação e proteção dos sistemas costeiros na área de intervenção de Santo André, em que 

o Município de Santiago do Cacém, assegurará uma comparticipação global no montante 

máximo de 150.000€ (IVA incluído), a realizar durante o ano de 2014, documento que será 

dado como reproduzido em ata. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 1. A Polis Litoral Sudoeste é uma sociedade comercial, de 

capitais exclusivamente públicos, com a participação maioritária do Estado e minoritária dos 

municípios territorialmente abrangidos; ------------------------------------------------------------------  

2. A sociedade prossegue as suas atividades no sentido de, nomeadamente, valorizar o 

património natural e paisagístico, através da proteção e recuperação dos sistemas dunares e 

arribas, da reposição das condições de ambiente natural pela recuperação dos sistemas 

costeiros, e da requalificação ambiental e reabilitação do património natural; ---------------------  

3. A área de intervenção definida abrange a Lagoa de Santo André, freguesia de Santo André, 

município de Santiago do Cacém; -------------------------------------------------------------------------  

4. O Município de Santiago do Cacém não integra a estrutura acionista da referida sociedade, 

pelo que, se torna necessário assegurar a totalidade da componente nacional do financiamento 

das ações a realizar no território do Município; ---------------------------------------------------------  

5. Constitui assim, objeto do presente Protocolo o estabelecimento das bases de cooperação 

técnica e financeira entre a Sociedade e o Município nas zonas do território sob sua 

administração e para as ações nele previstas.  -----------------------------------------------------------  

De direito: Compete à câmara municipal no âmbito do planeamento e do desenvolvimento 

assegurar em parceria com outras entidades públicas, nos termos da lei, a administração 

manutenção recuperação do património natural e paisagístico municipal, vide alínea m) do n.º 

2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual. -----------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 14/DOGU/SAL, de dois mil e treze, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente. ----------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65 da Lei nº 169/99, 

de 18 de setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. Documento que será 

dado como reproduzido em ata. ---------------------------------------------------------------------------   
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ENTIDADE: ESCOLA SECUNDÁRIA DE MANUEL DA FONSECA -----------------------  

ASSUNTO: Colaboração na Semana Comenius na Escola Secundária de Manuel da 

Fonseca de 3 a7 de junho de 2013. ----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde -------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO do ofício enviado pela Escola Secundária de Manuel da 

Fonseca a agradecer a colaboração da Câmara Municipal no âmbito do Projeto Comenius que 

decorreu entre os dias 3 e 7 de junho de 2013. ----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: LEONOR PEREIRA GUERREIRO COSTA --------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 

restauração e bebidas misto – “Flor Alentejano” ---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Largo 5 de Outubro, nº 2 – Santiago do Cacém --------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 375 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 

estabelecimento comercial em epígrafe, até às 03 horas da manhã à Sexta-Feira e ao Sábado. --  

FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de Funcionamento 

dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a Câmara Municipal 

tem competência para alargar ou restringir os limites de horários fixados no Regulamento, 

devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem ouvidas as seguintes 

entidades que emitem parecer não vinculativos: As associações de consumidores, a Junta de 

Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações sindicais, as associações patronais e 

a entidade policial. -------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: WATTÉCNICA ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIAIS, LDA. -----------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pagamento da prestação de Direito de Superfície em atraso – Lote n.º  35 da 

Z.I.L. Exp. III de Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 243/DAGF/PAT/1997 da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Autorizar a requerente a efetuar o pagamento do montante em dívida no 

valor de 1.468,80€ (mil quatrocentos e sessenta e oito euros e oitenta cêntimos), acrescido dos 

respetivos juros de mora, em 5 prestações mensais, sendo que os pagamentos serão efetuados 

nos meses de julho a novembro do corrente ano, conforme mapa . ----------------------------------  

2. Aprovar o Acordo de Pagamento, referente à divida vencida, documento que será dado 

como reproduzido em ata. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - A requerente é superficiária do lote n.º 35 da Z.I.L., Exp. III em Vila 

Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 19 de janeiro de 1998. O 

superficiário ficou obrigado a pagar a título de preço, uma prestação anual, durante o mês de 

dezembro, de cada ano a que respeita. --------------------------------------------------------------------  

2 - Encontra-se em falta o pagamento do direito de superfície relativo ao período de 2012 a 

2013, assim como, os respetivos juros de mora. --------------------------------------------------------  
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3 - De acordo com o solicitado pela requerente, e nos termos da alínea f) do nº 1 do Artigo 64º 

da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 

de janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ---------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação da alteração ao Loteamento Municipal da ZAM – Sul -Santiago 

do Cacém.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: ZAM Sul – Santiago do Cacém ---------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 3/2013, de 25.06.2013, em nome do Município 

de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a alteração do loteamento municipal da ZAM Sul, Santiago do Cacém. 

A alteração consiste na constituição de um lote, com 262,00 m
2
, denominado lote 15 A, a 

constituir em parcela de terreno a desafetar do domínio público municipal, com o objetivo de 

o anexar ao lote 15, lote esse com 715,00 m
2
, de acordo com memória descritiva e planta 

síntese, documento que será dado como reproduzido em ata. -----------------------------------------  

O lote a constituir tem como objetivo o aumento da área do lote 15 e permitir proceder à 

exposição de grandes máquinas e equipamento. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Trata-se de uma operação de loteamento promovida pela autarquia local 

em área abrangida por Plano de Urbanização. Nos termos do artigo 7.º (Operações 

Urbanísticas promovidas pela Administração Pública”), Secção I (Âmbito e Competência”), 

Capítula II (“Controlo Prévio”) , do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação 

atual,  está dispensado de controlo prévio, não estando por isso sujeita a discussão pública , 

nos termos estabelecidos no Decreto-Lei 380/99 de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 316/2007 de 19 de setembro, na redação atual e pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 de 20 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 4 da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, a aprovação das operações de 

loteamento promovidas pela autarquia local é da competência da Câmara Municipal. -----------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Doação de material livro e não livro ---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 1/33.1.1/DCD/SMBA/2013 da Divisão de Cultura e Desporto --  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aceitar as monografias, manuais e filmes doados, que ficarão à guarda das 

Bibliotecas Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Agradecer aos doadores: Sónia Alexandra Simões Tojinha (11 monografias); António 

Gonçalves (1 monografia); Junta de Freguesia de Monchique (2 monografias); Veríssimo 

Neves Dias (569 monografias e 18 filmes em VHS); José Correia Tavares (10 monografias); 

Escola Nacional de Bombeiros (12 manuais); CTT – Correios de Portugal (25 monografias); 

Arnaldo Frade (2 exemplares de tese de mestrado). ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de 

setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Livros, Material 

Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança ----------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde/2013, informação nº 93/DEASS/2013 de 06/06/2013. -----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um: Atribuir o escalão e respetiva comparticipação (alimentação, livros e 

material escolar) ao aluno do 1º ciclo, relativo a novo pedido constante no Anexo I, 

documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e vinte, 

documento que será dado como reproduzido em ata. --------------------------------------------------  

Dois: Transferir para o Agrupamento de Escolas, relativo ao novo pedido, atrás previsto, a 

verba para livros e material escolar, destinada ao aluno do 1º ciclo – escalão B, constante no 

anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança 37,50€ (trinta e sete euros e 

cinquenta cêntimos), sendo o valor total de 37,50 € (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos). -  

FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3, do artigo 19.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; ----------  

nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2, do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 

agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro, 

Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011 e Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -----  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Gabinete de Apoio ao 

Empresário/ Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo/2013 ----------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1 – Autorizar a cedência da banca n.º 28 – Nave 2 do Mercado Municipal de 

Vila Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresa Oceanilustrado, Lda., 

contribuinte n.º 510 373 968, para desenvolvimento da atividade económica de comércio de 

frutas e produtos hortícolas, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento 

Municipal de Taxas em vigor na área do Município. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com o exposto na informação n.º 57/DDET/GAE/2013, 

anexa ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 

em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do Conselho 

Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. --------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Processo Disciplinar instaurado por Despacho de 18 de abril de 2013 – 

Arguido: Carlos Manuel da Silva Gonçalves ---------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo Disciplinar nº 1/2013, da Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aplicar ao arguido, a pena de multa no valor de 300€ com pena suspensa por 

seis meses, por violação do previsto nas alíneas f), h) e i) do artigo 3º e ao abrigo do artigo 

16º, conjugado com o artigo 10º e artigo 25º, todos do Estatuto Disciplinar. -----------------------  

FUNDAMENTOS: Os de facto e de direito constantes no Relatório Final da Instrutora do 

Processo, documento que será dado como reproduzido em ata. --------------------------------------  

FORMA: Com seis votos a favor. ------------------------------------------------------------------------  

Votação, por escrutínio secreto. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 

do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na nova redação da Lei 5 – 

A/2002, de 11 de janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Vice-

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Vice-Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas onze horas e dez minutos.------------------------------------------------------------------

--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 


